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Styrkir vegna
afkvæmarannsókna í sauðfjárrækt

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Eyþór Einarsson
Ábyrgðamaður 
sauðfjárræktar
hjá RML

Nýjustu tölur yfir fjölda búfjár 
á landinu sýna almenna fækkun 
búfjár. Þó er ljóst að ekki eru 
um fækkun á fjölda dýra á 
Íslandi að ræða heldur má rekja 
þetta til ófullnægjandi skila á 
haustskýrslum og eftirfylgni í 
kjölfar gildistöku nýrra laga um 
búfjárhald. Sérstaklega á þetta 
við um fjölda hrossa og þarf 
að skoða betur hvernig unnt er 
að bæta upplýsingar um fjölda 
hrossa í landinu.

Skil á haustskýrslum 2013 voru 
ófullnægjandi og bera hagtölur 
vott um það. Frá árinu 2010 
hefur Matvælastofnun safnað 
upplýsingum um fjölda búfjár 
á landsvísu og birt á vef og í 
starfsskýrslum stofnunarinnar. 
Til ársins 2014 hafði skilum á 
haustskýrslum verið fylgt eftir af 
búfjáreftirlitsmönnum sveitarfélaga 
í desember fram í febrúar ár hvert. 
Með gildistöku nýrra laga um 
búfjárhald 1. janúar 2014 fluttist 
búfjáreftirlitið frá sveitarfélögum 
til Matvælastofnunar. Sex 

dýraeftirlitsmenn hófu störf í stað 
u.þ.b. 40 búfjáreftirlistmanna (10 
- 12 stöðugildi) sem áður höfðu 
sinnt því starfi. Í lok ársins 2013 
var eftirfylgni haustskýrslna ólokið. 
Fækkun stöðugilda og innleiðing 
nýs verklags, sem setti eftirlit með 
velferð dýra í forgang fram yfir 
eftirfylgni með öflun hagtalna, 
varð til þess að ekki náðist að fylgja 
gagnasöfnun eftir með sama hætti 
og áður. 

Matvælastofnun vill ítreka 
mikilvægi þess að bændur skili 
upplýsingum um búfjáreign 
til stofnunarinnar skv. lögum. 
Stofnunin sendi í síðustu viku 
bréf til allra þeirra sem skráðir eru 
eigendur eða umráðamenn búfjár í 
gagnagrunninum Bústofni þar sem 
minnt er á að samkvæmt lögum 
um búfjárhald nr. 38/2013 skulu 
umráðamenn búfjár skila árlegri 
haustskýrslu fyrir 20. nóvember n.k. 
um búfjáreign, fóður og landstærðir. 
Haustskýrslu skal skila á síðunni 
www.bustofn.is og er aðgengi 
fengið með rafrænum lykli (Íslykli). 

Upplýsingar um 
Íslykilinn og 
notkun hans er að 
finna á Bustofn.is. 

Bent er á að 
sé haustskýrslu 
ekki skilað innan 
o f a n g r e i n d s 
frests skal Mat-
v æ l a s t o f n u n 
f r a m k v æ m a 
skoðun hjá við-
komandi umráðamanni á hans 
kostnað. Matvælastofnun bendir 
á að vorskoðun er ekki lengur 
framkvæmd en dýraeftirlit er eins 
og annað eftirlit áhættumiðað 
þannig að þunga eftirlitsins er beint  
þangað sem þörfin er mest. Þetta er 
í samræmi við þær breytingar sem 
gerðar voru á lögum um búfjárhald 
og lögum um dýravelferð. 
Matvælastofnun mun því eftirleiðis 
sannreyna áreiðanleika upplýsinga 
í almennum eftirlitsheimsóknum 
auk rafræns eftirlits. Til að bregðast 
við hugsanlegum vanskráningum á 
haustskýrslum mun Matvælastofnun 

leitast við að ráða verktaka sem auk 
starfsmanna MAST koma til með 
að heimsækja þá sem ekki sinna 
skyldum sínum. Slík eftirfylgni 
verður eins og fram hefur komið á 
kostnað viðkomandi aðila. 

Óskað er eftir að umráðamenn 
búfjár geri viðvart verði þeir varir 
við ranga skráningu upplýsinga 
í gagnagrunninum Bústofni. 
Eingöngu er einn umráðamaður 
búfjár skráður á hvert búsnúmer 
þó fleiri búfjáreigendur geti verið 
skráðir undir sama búsnúmeri. 
Nýskráningu umráðamanns búfjár 
eða breytingar umráðamanna 

skal tilkynna dýraeftirlitsmanni 
hjá Matvælastofnun. Einn 
dýraeftirlitsmaður starfar í 
hverju umdæmi stofnunarinnar. 
Ábendingum eða leiðréttingum má 
einnig koma á framfæri á netfangið 
mast@mast.is.

Þeim sem þurfa aðstoðar við 
vegna rafrænna skila stendur til 
boða þjónusta Ráðgjafamiðstöðvar 
landbúnaðarins RML við skil á 
haustskýrslu. Hafa má samband 
við RML í síma 516-5000 eða með 
tölvupósti á netfangið rml@rml.is.

 Sverrir Þ. Sverrisson

...frá heilbrigði til hollustu

Fjöldi dýra í landinu

Síðastliðið haust voru kynntar 
nýjar reglur varðandi styrki 
út á afkvæmarannsóknir í 
sauðfjárrækt. Aukin áhersla er á að 
lambhrútar séu afkvæmaprófaðir 
skipulega, þannig að sem bestur 
dómur fáist á kynbótagildi þeirra 
strax. Þar með er hægt að „skera 
úr“ veturgömlu hrútunum á grunni 
niðurstaðna  afkvæmarannsókna. 

Verkefnið er styrkt af þróunarfé 
sauðfjárræktar og hafa skilyrðin fyrir 

styrkhæfum afkvæmarannsóknum 
verið samþykktar í fagráði. Skilyrðin 
eru eftirfarandi:

• Í samanburðinum þurfa að vera 
a.m.k. 5 veturgamlir hrútar 
(fæddir 2013). Sjálfsagt er að 
hafa eldri hrúta með í uppgjörinu 
ef þeir eru samanburðarhæfir.

• Hjá hverjum hrút þurfa að 
liggja fyrir upplýsingar um 

a.m.k. 8 lömb af sama kyni 
sem hafa verið ómmæld og 
stiguð og a.m.k. 15 lömb með 
sláturupplýsingar.

• Æskilegt er að ærhóparnir sem 
hrútarnir eru notaðir á séu sem 
best samanburðarhæfir, því 
er t.d. ekki marktækt að bera 
hrút sem eingöngu er notaður 
á gemlinga saman við hrúta 
notaða á blöndu af eldri ám. 

• Vista þarf uppgjörið í Fjárvis.
is og senda síðan tilkynningu á 
ee@rml.is fyrir 15. nóvember. 
Rétt er að tilgreina nafn og 
kennitölu þess sem er viðtakandi 
styrksins og fjölda veturgamalla 
hrúta í uppgjörinu.

Styrkupphæðin er 2.000 kr. á hvern 
veturgamlan hrút. Rétt er að benda 
á að þegar uppgjörið er gert er hægt 

að henda út lömbum sem skekkt geta 
niðurstöður s.s. undanvillingum. 
Nákvæmast er að nota eingöngu 
gengna tvílembinga. 

Ráðunautar RML geta veitt 
mönnum aðstoð og leiðbeiningar 
eftir því sem þörf krefur um tæknileg 
atriði eða túlkun niðurstaðna. Hins 
vegar ef menn vilja að ráðunautar sjái 
alfarið um uppgjörið á rannsókninni 
þá fellur það undir gjaldskylda 
vinnu.

Bóndi er bústólpi
Landbúnaðurinn hefur verið 
nokkuð reglulega í sviðsljósinu 
undanfarin misseri. Eðlilegt 
er að fjölmiðlar og neytendur 
sýni honum áhuga þar sem 
framleiðendur búvara gegna 
jú því mikilvæga hlutverki að 
uppfylla að stórum hluta þarfir 
landsmanna fyrir matvörur.  

Þessu hlutverki hafa þeir sinnt í 
áratugi, allt frá því að landsmönnum 
í þéttbýli tók að fjölga svo um 
munaði og markaður að myndast 
fyrir búvörur. Afurðasölulögin frá 
1934 eiga einmitt áttræðis afmæli 
á þessu ári en þau marka upphaf 
skipulagðrar löggjafar hér á landi 
um þessi mál.

Landbúnaður líklega aldrei
staðið í meiri blóma

Víst er að oft hafa skipst á skin og 
skúrir í afkomu bænda, eins og gerist 
með aðrar stéttir í þjóðfélaginu. 
Þrátt fyrir það hefur landbúnaður 
líklega aldrei staðið í meiri blóma 
en nú. Bændur stunda fjölbreyttar 
búgreinar, sagðar eru fréttir af 
undraverðum árangri þeirra í ræktun 
á fóðri fyrir búsmala sinn, vaxandi 
hluti framleiðslunnar er seldur 

neytendum beint og þannig tekist 
að styrkja sambandið milli þessara 
aðila. Fjölbreytni og sveigjanleiki 
eru kjörorð dagsins.

Staðhæft að bændur lepji
dauðann úr skel

Það skýtur því nokkuð skökku við 
að á sama tíma sé skrifuð grein í 

Vísbendingu, vikuriti um viðskipti 
og efnahagsmál, þar sem því er 
haldið fram að bændur lepji dauðann 
úr skel! Þessi staðhæfing er elduð 
upp úr gamalli uppskrift þar sem 
hrært er saman meðaltölum, slatta 
af ónákvæmni og ásetningi um hver 
niðurstaðan eigi að vera. 

Í nærri 25 ár hafa Hagþjónusta 
landbúnaðarins og síðan Hagstofa 
Íslands annast söfnun upplýsinga um 
búrekstur úr búreikningum bænda. 
Búreikningunum er ekki safnað með 
úrtakskönnunum og endurspegla því 
ekki endilega stærðardreifingu búa 
né staðsetningu þeirra. Þá er þeim 
tekjum sem þeir sem að rekstrinum 
starfa og afla eftir öðrum leiðum, 
ekki safnað samhliða. Upplýsingar 
um umfang vinnu sem leyst er af 
hendi við búreksturinn eru áætlanir 
búreikningshaldara í heilum 
mánuðum.

Fyrir árið 2012, vann Hagstofa 
Íslands úr búreikningum frá 132 
kúabúum af þeim liðlega 700 
sem voru í mjólkurframleiðslu 
það ár. Samanlagður hagnaður, 
reiknuð eigin laun og greidd laun 
og launatengd gjöld námu 7.867 
þús. kr. Sömu bændur töldu að að 
meðaltali væri vinnuframlag við 

búið 1,92 ársverk. Mánaðarlaun 
ásamt arði til að greiða vexti af eigin 
fé nema því rösklega 341 þús. kr. 
Nú má alltaf deila um hvað séu há 
og lág laun, en staðreyndirnar tala 
þó sínu máli. 

Kúabú í landinu eru vel á sjöunda 
hundrað talsins, framleiðslan 
hefur aldrei verið meiri en í dag 
og greinin virðist vera að rétta úr 
kútnum eftir efnahagshrunið sem 
setti efnahagsreikning margra búa 
í alvarlegt uppnám líkt og margra 
heimila og annarra fyrirtækja.

Lítið brot sauðfjárbúa í uppgjöri 
Hagstofunnar

Sauðfjárbú í sambærilegu uppgjöri 
Hagstofunnar árið 2012 voru 81 og er 
það aðeins lítið brot af sauðfjárbúum 
í landinu en heildarfjöldi þeirra 
liggur nærri að vera rösklega 1.500 
auk fjölda smærri framleiðenda. 
Meðalstærð búanna í uppgjörinu 
var 397 vetrarfóðraðar kindur sem 
er ekkert fjarri því að vera algeng 
stærð á búi sem skapar þorra afkomu 
þeirra sem það reka. 

Bændurnir töldu að vinna við það 
næmi 1,08 ársverki og mánaðarlaun 
ásamt arði til að greiða vexti af eigin 

fé (reiknað með sama hætti og fyrir 
kúabúið) námu rösklega 191 þús. kr. 
Þetta er augljóslega heldur lakari 
afkoma en á kúabúum en aftur er 
nauðsynlegt að hafa í huga að þorri 
sauðfjárbænda, makar þeirra eða 
aðrir fjölskyldumeðlimir afla einnig 
tekna utan bús eða með annarri 
starfsemi. 

Enginn fjöldaflótti úr greininni

Þessu til stuðnings má benda á að 
enginn fjöldaflótti virðist úr stétt 
sauðfjárbænda um þessar mundir og 
árlega nýtur allstór hópur stuðnings 
til að hefja búskap í formi sérstaks 
nýliðunarstyrks. 

Órökrétt er að ætla að þeir sem 
það gera sjái ekki sauðfjárrækt 
sem einhvers konar hluta eða 
meginstoð í öflun lífsviðurværis síns 
í framtíðinni. Engin fjöður skal hins 
vegar dregin yfir það að tollvernd og 
annar stuðningur við landbúnaðinn 
er mikilvæg stoð í afkomu þessara 
búgreina og svipað á við um fleiri 
búgreinar. Það er hins vegar ekkert 
sér íslenskt heldur tíðkað alls staðar 
í þeim löndum sem við berum okkur 
saman við. 
 /EB 

Erna Bjarnadóttir.




